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FÖRETAGSPRESENTATION

Axcell Fastighetspartner är en heltäckande leverantör av tjänster inom fastighetsförvaltning. 

Vi levererar tjänster till kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare samt 

bostadsrättsföreningar. Vi är personliga och nytänkande och vårt mål är alltid att skapa ett 

lönsamt fastighetsägande med nöjda hyresgäster för våra kunder. Axcell Fastighetspartner har 

150 anställda fördelat på ett 20-tal orter i södra Sverige samt Luleå och Örnsköldsvik.
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Axcells logotyp går i Axcells blåa färgskala, där den mörkare Axcell-blå 
används som huvudfärg och accentfärgerna används i Axcell-bågen. För att öka 
enhetligheten är det viktigt att rätt version av logotypen används. I de flesta fall, 
främst på ljus bakgrund, används logotypen i sitt rätta format i färg. Vid mörkare 
bakgrunder, eller tillsammans med Ömangruppens logotyp i PropTech, används 
den negativa versionen i helvitt.

Det alltid ska finnas en frizon runt logotypen som motsvarar ett halvt bokstavsmått. 
För mycket små format där läsbarheten för “Fastighetspartner” försämras används 
logotypen med endast “Axcell” dock främst då logotypen är mindre än 30 mm i 
bredd. Här kan avvägning även göras från fall till fall baserat på medie och eventuell 
tryckteknik.  

LOGOTYP

12,5mm

29mm
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GRAFISKA ELEMENT

Axcell-bågen
Axcell-bågen kan även friläggas och 
användas som ett grafiskt objekt. 

I Axcells grafiska profil finns det ett flertal grafiska element och objekt att 
använda sig av i exempelvis broschyrer och specialanpassade annonser där 
det behövs fler grafiska element. Axcell-bågen kan användas för att highlighta 
särskilda objekt, men även för att bryta av en bild mot en textyta för att skapa 
en mjukare övergång. Anpassning mot innehållet bör ske för att optimera ett 
balanserat och behagligt utseende. 

Devisen “En heltäckande fastighetspartner” är helt fristående och anpassas 
från fall till fall. Vid tillfällen då särskilda budskap behöver extra fokus kan man 
placera dessa inuti en cirkel. Då används karaktärtypsnittet Expletus Sans. Ett par 
graders rotering bör även användas och anpassas med resterande närliggande 
objekt. 

Ett lönsamt  
fastighetsägande 

med nöjda  
hyresgäster
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 CMYK         RGB / HEX       PMS

C 100 
M 94 
Y 34
K 29

C 52 
M 1 
Y 0
K 0

C 71
M 24 
Y 0
K 0

C 14
M 40
Y 59
K 15

C 100
M 72
Y 0
K 6

2766

297

2995

2317 C

280

R 31
G 40
B 89 
#1f2859

R 106
G 202
B 243
#6acaf3

R 55
G 158
B 215
#379ed7

R 180
G 135
B 94
#B4875E

R 0
G 73
B 150
#004996

Axcells färgschema går i tre nyanser av blått, varav den mörkare Axcell-blå är 
huvudfärg. Två ljusare nyanser av blå används sedan som accentfärger och som 
komplement i grafiskt material. Guld-/metallicfärgen ska endast användas för 
mindre objekt, när man vill skapa kontrast mot de blåa färgerna. Det är viktigt att 
man använder korrekta färgvärden för att behålla en enhetlig grafisk profil.

CMYK
CMYK-värden för färg används vid fyrfärgstryck och är det vanligaste sättet att 
trycka.

RGB
När man arbetar digitalt använder man färgkoder i RGB och HEX. Vare sig man 
använder RGB eller HEX-koden får man ett korrekt färgvärde i digital RGB-rymd.

PMS (Pantone)
När man trycker enstaka färger använder man sig av PMS-färger. Detta är vanligt 
vid till exempel tryck på kläder och profilprodukter då man kan spara in på pris 
gentemot fyrfärgstryck.

FÄRGER

Axcell-blå

PropTech-
blå
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Expletus Sans Bold

The quick brown fox jumps

TYPOGRAFI

Work Sans Thin

The quick brown fox jumps
Work Sans Extra Light

The quick brown fox jumps
Work Sans Light

The quick brown fox jumps
Work Sans Regular

The quick brown fox jumps
Work Sans Semibold

The quick brown fox jumps
Work Sans Bold

The quick brown fox jumps

Rubrik Work Sans Light

Rubrik Work Sans Bold

123456789
123456789

Calibri Light

The quick brown fox jumps
Calibri Regular

The quick brown fox jumps
Calibri Bold

The quick brown fox jumps
Calibri Italic

The quick brown fox jumps
Calibri Bold Italic

The quick brown fox jumps
  

HUVUDTYPSNITT

KARAKTÄRTYPSNITT

PC-TYPSNITT

Work Sans är vårt standardtypsnitt som vi använder i all marknadsföring. Typsnittet finns i en mängd 
olika skärningar, vilket gör det väldigt användbart. Work Sans kan användas både i rubriker, ingresser och 
brödtext. Som karaktärstypsnitt används Expletus Sans, tidigare standardtypsnitt för Axcell. Detta typsnitt 
används sparsamt och aldrig i långa texter. Typsnittet Calibri är typsnittet som används om inte Work Sans 
är installerat eller om det är svårt med Work Sans för en slutanvändare. Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt 

standardtypsnitt som vi använder i all kommunikation. 
Typsnittet finns i en mängd olika skärningar. Kan användas 
både i rubrik och i brödtext.

Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt 
standardtypsnitt som vi använder i all kommunikation. 

Rubrik. Work Sans Light 18 pkt.

Rubrik. Work Sans Medium 18 pkt

Rubrik. Expleutus Sans 18 pkt.

Rubrik. Calibri Light. pkt 20.

Brödtext. Work Sans Regular 7,5 pkt 
Radavstånd 11.

Brödtext. Work Sans Regular 7,5 pkt. 
Radavstånd 11.

Brödtext. Calibri Light 8,5 pkt.  
Radavstånd 11.

Numrerisk Work Sans Light.

Numrerisk Calibri Bold.

Numrerisk Expletus Sans Bold.

Rubrik Expletus Sans

Rubrik Calibri Light
1234567890

Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt 
standardtypsnitt som vi använder i all kommunikation. 
Typsnittet finns i en mängd olika skärningar. Kan användas 
både i rubrik och i brödtext.

Brödtext Calibri Light 8,5 pkt. är vårt andrahands-typsnitt som vi 
använder där inte work sans finns att tillgå. 
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BILDSPRÅK

Vi använder bilder på våra medarbetare och då eftersträvar vi en naturlig känsla 
och autentiska situationer. Inga uppställda eller stylade bilder. Vi utgår från lugna 
miljöer med få och dämpade färger som fungerar bra ihop med Axcells färgskala i 
blått och med guld som komplementfärg. 

För övergripande genrebilder där vi inte vill visa personer använder vi i stället 
detaljbilder eller miljöbilder. De kan användas som de är, eller med en PropTech-
blå färgplatta över. 



9

BILDSPRÅK

Vi använder bilder på våra medarbetare och då eftersträvar vi en naturlig känsla 
och autentiska situationer. Inga uppställda eller stylade bilder. Generellt undviker 
vi bilder med många olika starka färger och försöker hellre hitta lugna miljöer med 
få och dämpade färger som fungerar bra ihop med våra egna profilfärger.

För övergripande bilder där vi inte vill visa personer använder vi i stället 
detaljbilder eller miljöbilder. De kan användas som de är, eller med en blå 
färgplatta över. 
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Visitkorten är i formatet 90x55 mm och trycks på vitt, obestruket 240-250 grams 
papper. Text i mörkblått. Korten beställs av respektive chef utifrån mallar i vår 
webshop hos TMG Tabergs. 

VISITKORT

Marginal till övre kant 5 mm.
Marginal till inre kant 6,5 mm.

Marginal till  
text 6,5 mm.

Work Sans Bold
8 pkt. Gemener.

Work Sans Medium
6,5 pkt. Gemener.

Work Sans Medium
6,5 pkt. Gemener.

Work Sans Regular
6,5 pkt. Versaler.

Work Sans Regular
6,5 pkt. Versaler.

Radavstånd 9  
gäller generellet

AXCELL FASTIGHETSPARTNER
Gatuadress NR, xxx xx Ort  Växel: 0470-77 85 00 
www.axcell.se

Förnamn Efternamn
Titel
 

Direkt: 036-293 52 32
E-post: fornamn.efternamn@axcell.se 
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För att få en enhetlighet i vår kommunikation används en gemensam mall för 
mailsignatur. Mallen finns att hämta på Inside. Mallen kopieras och uppdateras 
sedan med personliga kontaktuppgifter. Saknas direktnummer raderas denna rad. 
Mejlsignaturen måste uppdateras i Outlook både på datorn och i mobilen. I mobilen 
används signaturen utan logotyp.

MEJLSIGNATUR

Calibri Bold 11 pkt
Radavstånd 14,5

Calibri Bold 11 pkt

Calibri Regular 11 pkt. 
Radavstånd 13

Calibri Italic 11 pkt 
Radavstånd 14,5

Med vänlig hälsning
Förnamn Efternamn
Titel

fornamn.efternamn@axcell.se

Axcell Fastighetspartner 
Gatuadress Nr
XXX XX Ort

Direkt: xxx-xx xx xx
Växel:  020-77 85 00
www.axcell.se

Calibri 11 pkt
Radavstånd 14,5
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På A4-papper placeras logotypen centrerat i brevhuvudet på vitt, 80 grams 
obestruket papper. För att förenkla användningen används typsnitten Cambria för 
rubriker och Calibri för brödtext på brevmallen. Detta gör att alla kan använda den 
i Word. I andra produkter ska detta typsnitt inte användas. 

BREVPAPPER & KORRESPONDENSKORT

På korrespondenskort i format A6 placeras logotypen centrerat i brevhuvudet på 
vitt, obestruket papper 240-300g. Text i mörk Axcell-blå färg.

Expletus Sans Regular 6pt

Centrerat

Korrespondenskort_block_A6_Axcell_2020.indd   1Korrespondenskort_block_A6_Axcell_2020.indd   1 2020-08-14   11:21:262020-08-14   11:21:26

30 mm bred

Calibri 8 pt

Centrerat

AXCELL FASTIGHETSPARTNER
Gatuadress Nr, xxx xx Ort  Växel: +46 xxx-xx xx xx  E-post: info@axcell.se

www.axcell.se

10 mm
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Returadress: Axcell Fastighetspartner, Smedjegatan 39, 352 46 Växjö

En heltäckande fastighetspartner – www.axcell.se 

C5 C4

Vita kuvert används i formaten C4 och C5. Logotypen placeras i nedre vänstra 
hörnet, devisen till höger med webbadress. På kuvertets flik anges returadress 
med 5 mm mått från överkant. Kuvert beställs on demand via webshop.

Work Sans Regular 9 pt

35mm
50mm

15mm
22mm 22mm15mm

15mm 22mm
15mm 22mm

Expletus Sans Semibold 12 pt Expletus Sans Semibold 13 pt

Work Sans Regular 10 pt

KUVERT

Returadress: Axcell Fastighetspartner, Smedjegatan 39, 352 46 Växjö

En heltäckande fastighetspartner – www.axcell.se 
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Axcells annonser anpassas beroende på budskap, media och storlek. För 
allmänna annonser används bild i topp, med avgränsning via bågen. Logotyp 
placeras med fördel till höger i nederkant med devisen och webbadressen 
placerat till vänster. För tillfällen då man vill fokusera på något extra kan man 
använda den blåa cirkelpuffen. Dessa exempel bör endast ses som en riktlinje 
då det inte finns ett standardformat för all media. 

PRINTANNONSER & BANNERS

En heltäckande fastighetspartner – www.axcell.se 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas suscipit, enim quis 
euismod auctor, nisi velit semper nisi, vel pretium 
odio purus sit amet nisl. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas suscipit, enim quis euismod auctor, 
nisi velit semper nisi, vel pretium odio purus sit amet 
nisl. Ut et orci bibendum ex vehicula accumsan in id 
nunc. Integer quis nisi nibh. Duis et pharetra enim, 
sed auctor justo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas suscipit, enim quis 
euismod auctor.

Lorem ipsum

En heltäckande  
fastighetspartner

Just nu!
Lorem ipsum dolor 
sit amet, enim quis 

euismod auctor.

En heltäckande fastighetspartner – www.axcell.se 

Just nu!
Lorem ipsum dolor 
sit amet, enim quis 

euismod auctor.

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur

En heltäckande fastighetspartner – www.axcell.se 

Just nu!
Lorem ipsum dolor sit amet, enim quis euismod auctor.

Rubrik Work Sans Bold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas suscipit, enim quis euismod auctor, 
nisi velit semper nisi, vel pretium odio purus sit amet 
nisl. Ut et orci bibendum ex vehicula accumsan in id 
nunc. 
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Axcells annonser anpassas beroende på budskap, media och storlek. För allmänna annonser 
används bild i topp, med avgränsning via bågen. Logotyp placeras med fördel till höger i 
nederkant med devisen och webbadressen placerat till vänster. För tillfällen då man vill 
fokusera på något extra kan man använda den blåa cirkelpuffen. Dessa exempel bör endast 
ses som en riktlinje då det inte finns ett standardformat för all media. 

BREV / ROLL-UPS

Vi på Axcell Fastighetspartner hjälper gärna till att förvalta er förening på ett sätt som både sparar 
pengar och ger nöjda boende. Inom Axcell Fastighetspartner finns en gedigen erfarenhet av 
fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Vi jobbar 
dagligen med att se till att våra kunders fastigheter drivs på ett optimalt sätt.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer om våra tjänster och hur vi arbetar. 
 

Söker ni en partner för förvaltning  
av er bostadsrättsförening?

För mer information, kontakta:

Robin Ekström
Axcell Fastighetspartner ÖST 
Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Karlskrona
0480-202 95, robin.ekstrom@axcell.se

Magnus Ekelöf
Axcell Fastighetspartner SYD 
Växjö, Alvesta, Ljungby, Älmhult
0470-70 27 01, magnus.ekelof@axcell.se

www.axcell.se

Vi kan hjälpa till med allt inom:

Ekonomisk förvaltning

Kommersiell förvaltning

Underhållsplanering

Fastighetsutveckling 

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Lokalvård

Vi skapar  
ett lönsamt  

fastighetsägande 
med nöjda  

boende

Utskick BRFer SYDOST 2021-10.indd   1Utskick BRFer SYDOST 2021-10.indd   1 2021-10-11   08:55:352021-10-11   08:55:35

Vi skapar 
ett lönsamt 

fastighetsägande 
med nöjda 

hyresgäster



16

ARBETSKLÄDER

24 mm

60 mm

Axcells medarbetare är klädda i mörkblått och det finns ett antal olika modeller 
att välja mellan. Logotypen är helvit och trycks på tröjor, byxor, jackor och 
sweatshirts. Reklamkläder eller andra kläder än Axcells arbetskläder ska inte 
användas. Profilkläder, kepsar och liknande med Axcells logotyp delas inte ut 

till externa parter. Alla arbetskläder beställs från ett utvalt sortiment via vår 
leverantörs webshop. 
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BILDEKOR

BildekorAxcells bilar är vita och stripas med logotyp i färg och med undertext 
”Fastighetspartner”. Logotypen med undertext syns på båda sidorna på 
servicebilen samt på baksidan i en mindre storlek. Webbadressen skrivs  

centrerat nere på baksidan av bilen, i typsnittet Work Sans medium i Axcells 
mörkblåa färg. Texten finns som tryckfärdig fil som kan skickas med till tryckeriet.
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Logotypens bredd
ca. 33 cm

Tjänstebilar inom Axcell är vita med en liten logotyp, ca 33 cm bred, stripad på 
bilens vänstersida. Placering av logotypen kan behöva anpassas något utifrån 
bilmodell, men den ska alltid ha en frizon/marginal runt logotypen. 

BILDEKOR TJÄNSTEBIL


